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План діяльності ГО «Українське матеріалознавче товариство ім. І. М. Францевича» на 2021 рік (проєкт)
Заходи
1.
Модернізація засобів технічного
та
інформаційного
забезпечення
діяльності
- Налаштувати систему оперативних
внутрішніх комунікацій та спільної
роботи;

Термін виконання

- Створення сторінок товариства у
Facebook та LinkedIn

01-03.2021

- Оновити дизайн, структуру та
технічну платформу веб-сайту УМТ

03.2021

- Впровадити засоби онлайн управління
організацією конференцій

04.2021

Встановити та налаштувати Open
Conference Systems; система повинна
бути готова для роботи з підготовки
HighMatTech-2021.

- Налаштувати систему для проведення
конференцій та семінарів онлайн та у
змішаному форматі

05.2021

Напрацювати схему реалізації онлайн
та гібридних заходів з використанням
ПЗ Zoom.

02.2021

Коментарі

Створити середовище для комунікацій
та спільного доступу до документів на
основі Microsoft Teams. Наповнення та
додавання користувачів здійснювати за
мірою необхідності.
Створити середовище для поширення
актуальної інформації УМТ, новин та
популяризації матеріалознавчої науки.
Придбати
домен
umrs.org.ua
та
додатковий хостинг для забезпечення
технічної
можливості
реалізації
подальших завдань. Впровадити на
новій платформі першу ітерацію сайту
та забезпечити базове наповнення: цілі,
статут, керівні, органи. Повноцінне
наповнення здійснювати за мірою
необхідності.
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Впровадити
систему
онлайн
управління
процесом
публікації
наукового видання

09.2021

Встановити та налаштувати Open Jornal
Systems; система повинна бути готова
для роботи з підготовки наукового
видання у 2022 році.

02-06.2021

Ініціювати збір інформації про наукові
інтереси членів товариства, в т. ч. із
залученням підтримки членів Бюро та
керівників місцевих осередків.
Збирати інформацію про наукові
інтереси в процесі прийому нових
членів УМТ.

2.
Забезпечення
ефективних
контактів членів Товариства, в тому
числі
міждисциплінарних
та
міжнародних
- Збір інформації про наукові інтереси
членів УМТ

- Організація збору інформації про
потенційних партнерів

- Започаткувати серію регулярних
семінарів з науковцями з інших
дисциплін, промисловістю, бізнесом
для напрацювання можливих напрямків
співпраці

02-06.2021

06.2021 – 12.2021

Створити команду з членів товариства,
яка здійснюватиме діяльність з пошуку
потенційних партнерів та встановлення
попередніх контактів з ними (з метою
отримання згоди на внесення до бази
даних та потенційні контакти).
Організація робочих груп за інтересами
серед членів товариства. Пошук
зацікавлених сторін серед бізнесу та
виробництва. Організація зустрічей
(онлайн, очних – за можливості).
Організувати
конференцію
у
гібридному форматі, у співпраці з ІПМ
НАН України та КПІ ім. Ігоря
Сікорського;
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- взяти
участь
в
організації
VIІ Міжнародної
Самсонівської
конференції
"Матеріалознавство
тугоплавких сполук та композитів"
(м. Київ)
- взяти
участь
в
організації
VIII Міжнародної науково-практичної
конференції
«Теоретичні
і
експериментальні
дослідження
в
сучасних
технологіях
матеріалознавства
та
машинобудування»
(м. Луцьк
–
оз. Світязь)
- організувати
HighMatTech-2021

01-05.2021
Долучитись з технічним забезпеченням
гібридного формату та організацією
спільних секцій з VIІ Міжнародна
Самсонівська
конференція
"Матеріалознавство
тугоплавких
сполук та композитів" (м. Київ)
01-05.2021
Організувати проведення конференції у
гібридному форматі із забезпеченням
можливості фізичної присутності у
місцевих осередках УМТ

конференцію

- організація
секції
на
EMRS Meeting 2022
3.
Активізація
діяльності
із
залучення молодих вчених та сприяння
їх професійному розвитку
Започаткувати
напрямок
популяризації матеріалознавчої науки
серед талановитої молоді

02-10.2021

Пошук партнерів та встановлення
первинних
домовленостей
про
проведення спільного симпозіуму на
EMRS Meeting 2022

03-06.2021

Протягом року

Встановлення контактів з виробниками
науково-популярного
медійного
продукту та напрацювання форматів
подання контенту, підготовленого
членами УМТ.
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Організація
підготовки
науковопопулярного контенту членами УМТ.

- Започаткувати регулярну молодіжну
конференцію
06.2021

- підготовка до започаткування онлайншколи для молодих науковців з
написання
наукових
публікацій
англійською мовою та їх підготовки до
публікації
4.
Напрацювання механізмів та
створення умов поглиблення співпраці
між Товариством і промисловістю та
бізнесом

Провести
зустріч-конференцію
молодих членів УМТ в урочищі
Бурлівщина (Переяслав-Хмельницький,
Київська обл.; база відпочинку ІПМ
НАН України).
Підбір
персоналу
навчальних програм.

та

написання

09-12.2021

Започаткувати
інформаційнопубліцистичне
видання
для
забезпечення
обізнаності
щодо
наукових доробок та стану виробничокомерційної діяльності у галузі
матеріалів

Протягом року

Напрацювати
формат
видання.
Залучити
авторів.
Опублікувати
перший випуск.

- пошук компаній, зацікавлених у
партнерських
або
спонсорських
ініціативах з підтримки заходів
товариства

Протягом року

Пошук компаній, діяльність яких
пов’язана
з
дослідженням
або
виробництвом матеріалів. Проведення
перемовин щодо можливих ініціатив та
умов їх функціонування.
Напрацювати
матеріали,
які
інформують про переваги приєднання

5.

Залучення нових членів

Протягом року
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до УМТ. Забезпечити поширення
відповідних відомостей через веб,
соціальні медіа, заходи за участю УМТ,
а також за сприяння дійсних членів
УМТ.

